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Milí přátelé a příznivci karavaningu! 
 

 
Dovolte mi , abych Vás opět po roce pozval na setkání českých a slovenských karavanistů v Rakousku, který v tomto roce 
pořádám pro změnu ve spolkové zemi Salzbursko, v nejlukrativnější části rakouských Alp, v Národním parku Vysoké Taury a 
v oblasti Grossglockneru - nejvyšší hory Rakouska 3798 m. Mým cílem je seznámit Vás s krásami alpských vrcholků, čisťoučkých 
jezer, milých vesniček, pohostinných místních obyvatel a vynikající turistickou infrastrukturou. Zde budete moci s námi strávit 
týden a navštívit podle své chuti, nálady a peněženky to nejlepší z nepřeberného množství turistických zajímavostí této oblasti. 

Bližší informace o této oblasti a dokonce v češtině si můžete prohlédnout již nyní na: www.zellamsee-kaprun.com/cs, 
www.salzburgerland.com/cs/zell-am-see-kaprun/, nebo také na www.dovolenavalpach.com/ 
 
Sportcamp Woferlgut ****, Bruck am der Grossglocknerstrasse: (www.sportcamp.at, GPS: 47°16'55.13"N, 12°48'54.05"E) 
Pro pořádání tohoto srazu jsem si vybral tento luxusní čtyřhvězdičkový camping, který je součástí rekreačního resortu a je 
v těsné blízkosti nejzajímavějších turistických atrakcí rakouských Alp. Camping patří mezi nejlepší evropské campingy a je členem 
Leading Camping of Europe.  Pro účastníky tohoto karavanistického srazu mám rezervovány komfortní parcely o ploše 100m
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s možností připojení elektřiny, vody, odpadu a plynu. Výčet dalšího vybavení a služeb pro návštěvníky campingu by zabral několik 
stran. Blíže se nabídkou campingu seznámíte na výše uvedených webových stránkách a tiskových materiálech, které obdržíte na 
místě. Jen pro zajímavost: od června 2018 byl přímo v campingu otevřen nový Svět koupání (Badewelten) s 5 vyhřívanými 
bazény, whirlpoolem, 3 tobogány, 5 druhy saun, fitnescentrem atd. Vstup do tohoto areálu však není zahrnut v účastnické ceně a 
není právě nejlevnější. Mimo to budete mít zdarma k dispozici soukromé jezero velké 15000 m
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 s lehátky a mnoha dalšími 

sportovními atrakcemi.  
 
Termín konání srazu. Náš sraz se koná od soboty 22. 6. 2019 a trvá do soboty 29. 6. 2019. Byl bych rád, kdyby všichni účastníci 
našeho srazu přijeli do campingu již v průběhu soboty 22. 6. tak, abychom se mohli již v neděli rozjet po výletech v překrásném 
okolí. Minimální placená doba pobytu je 6 nocí. 
 
Účastnické poplatky:  Pro řádně přihlášené posádky je dohodnuta cena za posádku tj. 2 dospělé osoby, auto + karavan (obytné 
auto), parcela, elektřina, turistická taxa, ekologická taxa = 31,40 €/noc a organizační poplatek = 10 €/posádka + pobyt. Pro 
informaci uvádím ceníkovou cenu, která je 37,31€/noc. Další poplatky jsou podle platného ceníku campingu, odkaz viz: Ceník 
campingu.  
Držitelé karty Camping Card ACSI 2019 mají stanovenu cenu za 2 člennou posádku 25,40 €/noc a organizační poplatek = 10 
€/posádka + pobyt). Slevovou kartu Camping Card ACSI 2019, kterou jistě využijete na svých cestách mimo sezonu v některém 
z více než 3400 campingů Evropy v průběhu roku i jinde, si zakupte předem v ČR. Bližší informace, seznam campingů a podmínky 

využití této karty včetně objednávky najdete na http://www.camp.cz/campingcard?sflang=cs. Cena karty je 450Kč + pošt. 
 
Přihlášky:  Zájemci o účast musí předem vyplnit závaznou elektronickou přihlášku, která se vám otevře kliknutím na: PŘIHLÁŠKA. 
Podmínkou účasti je úplné vyplnění všech požadovaných údajů v přihlášce. Vzhledem k tomu že se tento sraz koná ve velmi 
žádané oblasti, campingu i termínu je uzávěrka přihlášek přijetím maximálního počtu 50 posádek nebo 17. 4. 2019. Proto 
neváhejte a pošlete svou přihlášku co nejdříve. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno mailem. Seznam přijatých posádek bude 
průběžně zveřejňován na webových stránkách www.campingclubroznov.cz 
 

Program: Vzhledem k množství účastníků a jejich individuálních zájmech, nebudu organizovat žádný společný program. Každý si 
bude moci organizovat výlety podle svých představ a možností. K tomu každá posádka dostane při příjezdu dostatek 
informačních materiálů a map. Mimo to připravím pro zúčastněné posádky informační brožuru se seznamem doporučených 
výletů v češtině, včetně podrobných informací (popis, GPS, vzdálenost, cena, možnosti slev, webové stránky, provozní doba atd.)  
  
Salzburger Land Card: Pokud chcete vidět maximum zajímavých míst a poznávat Alpy bezstarostně a k tomu ještě ušetřit 
nemalou částku, doporučuji si při příjezdu zakoupit v recepci campingu Salzburger Land Card, která umožňuje držiteli navštívit 
zdarma nebo se slevou 190 turistických atrakcí ve spolkové zemi Salzbursko. Tato karta stojí v roce 2019 na 6 dní 76 €/os. 

http://www.zellamsee-kaprun.com/cs
http://www.salzburgerland.com/cs/zell-am-see-kaprun/
http://www.dovolenavalpach.com/
http://www.sportcamp.at/
https://www.leadingcampings.com/de
https://www.sportcamp.at/de/woferlgut/campingplatz/preise-2019-campingplatz-p807.html
https://www.sportcamp.at/de/woferlgut/campingplatz/preise-2019-campingplatz-p807.html
http://www.camp.cz/campingcard?sflang=cs
https://goo.gl/forms/f1Al3FnOG1n9fvXO2
http://www.campingclubroznov.cz/
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Detailní informace a seznam turistických zajímavostí se vstupem zdarma na tuto kartu si můžete prohlédnout kliknutím ZDE 
(Seznam již není aktuální. Velké změny však neočekávejte. Nový seznam vyjde v dubnu 2019). 
 
Co můžete během svého pobytu vidět a navštívit? Základní informace o okolí místa srazu najdete v češtině na webových 
stránkách: www.salzburgerland.com/cs/zell-am-see-kaprun/. Zde dále uvádím pár nejzajímavějších míst, které vám doporučuji 
navštívit:   

 
1. Grossglockner Hochalpen Strasse – snad nejznámější evropská vysokohorská alpská placená silnice, dlouhá 48 km, 

překrásný rozhled na zasněžené hory, autem vyjedete až do výšky 2572 m. Tento výlet si nesmíte nechat ujít.    
2. Divoký a zážitkový park Verleiten – zážitkový park u mýtné brány na Grossglockner Hochalpen Strasse ve Fuschi. Park 

na ploše 15 ha s 200 zvířaty, různé zažitkové atrakce, zábava pro malé i velké.  
3. Kitzsteinhorn (3203m) – známé středisko zimních sportů, celoroční lyžování na ledovci, lanovkou až na vrchol, 

vyhlídková rampa překrásným rozhledem na okolní vrcholky vyšší než 3000 m, expozice a organizované prohlídky 
s místním průvodcem, restaurace. V dolní stanici lanovky památník obětem tragického neštěstí v roce 2000. 

4. Kaprun – známé středisko zimních sportů, hrad, muzeum automobilových veteránů, nové zážitkové lázně 
5. Muzeum automobilových veteránů v Kaprunu – 200 exponátů z 50 – 70 let 
6. Tauern Spa – nové exkluzivní zážitkové lázně v Kaprunu, odpočinek a relax na 20000 m2, 11 bazénů, 10 druhů saun a 

parních lázní. 
7. Kaprunské vysokohorské přehradní nádrže – adrenalinová cesta autobusem, horní nádrž ve výšce 2050 m, hráz 107 m 

vysoká a 500 m dlouhá, největší šikmý výtah v Evropě, bylinková naučná stezka, vycházky, prohlídky přehradní hráze 
s průvodcem – doporučuji.   

8. Soutěska Sigmund-Thun-Klamm – skalní soutěska hluboká 50 m a dlouhá 0,75 km blízko Kaprunu. Noční osvětlení. 
9. Weisssee – svět ledovců uprostřed Národního parku Vysoké Taury. Bezplatnou panoramatickou 17 km silnicí Stubachtal 

k lanovce. V horní stanici ledovcové jezero, procházky, chata s restaurací Rudolfhütte. 
10. Zell am See – významné turistické centrum Rakouska ležící na břehu stejnojmenného jezera, procházky po pobřežní 

promenádě, projížďka lodí po jezeře, z centra vede lanovka na Schmittenhöhe, kam již jezdila císařovna Sisi. 
11. Schmittenhöhe (2000m)– lanovkou přímo z Zell am See, parkování zdarma, překrásný výhled na 30 vrcholů přes 3000m, 

promenáda s vyhlídkovou plošinou, start paraglidistů, vrcholová restaurace, hřebenové tůry. 
12. Noční laserová show na břehu jezera  v Zell am See. Každé Út, Čt a Ne v 22 hodin. Každý den jiný program. 
13. Krimmelské vodopády –  nejkrásnější vodopády v Evropě. Celková výška 385 m. Tři vodopády nad sebou. Turistická 

stezka podél vodopádů. Expozice Svět vodních zázraků. 
14. Pinzgauerlokalbahn – úzkokolejná železnice vedoucí z  Zell am See do Krimmlu, 53 km dlouhá, postavená 1898. 

Možnost dopravy ke Krimmelským vodopádům včetně jízdních kol pro event. zpáteční cestu. 
15. Asitz (1914m) – horský vrchol u Leogangu, lanovka, zážitkový park v mezistanici lanovky, spousty zajímavých atrakcí, 

restaurace-muzeum Kovárna, nejvýše položený pivovar v Evropě, světoznámá sjezdová trať pro horská kola atd, atd.   
16. Poustevník v Palfen u Saalfeldenu – navštivte poslední obývanou poustevnu v Evropě a kostelík na kolmé skalní stěně 

přístupné jen úzkou pěšinkou, načerpejte novou energii, místo krásného rozhledu na hlavní alpský masiv. 
17. Horská restaurace Mitterberg, Thumersbach – zajeďte si úzkou alpskou cestou k restauraci s vyhlídkovou terasou nad 

jezerem Zeller See a vychutnejte si místní speciality, neopakovatelný pohled na jezero, Kitzsteinhorn a alpský masiv: Zde 
je místo odkud se nejčastěji fotografují Alpy, nová dřevěná kaple, parkoviště a východisko na tůry po okolních kopcích. 

18. Termální lázně Bad Gastein a Bad Hofgastein – Milovníci termálních lázní si mohou užít blaho termální vody spojené 
s pohledem na alpské vrcholy. Navštivte tyto moderní termální a relaxační lázně. 

19. Rýžování zlata v údolí Rauris – zkuste štěstí a vyrýžujte si pár kousků zlata. Mimo to v tomto 30 km dlouhém údolí 
najdete mnoho dalších turistických zajímavostí.  

Toto je jen pár příkladů zajímavých míst, které Vám doporučuji navštívit. Další najdete v informačních materiálech, na webových 
stránkách, nebo v podkladech které obdržíte při příjezdu ode mne v češtině.  
 
Další informace o srazu: Protože na přípravě tohoto karavanistického srazu průběžně pracuji, obdrží přihlášené posádky další 
aktuální informace cca 2 týdny před srazem mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce.  Pro dokreslení představy, jak to 
zde vypadá, se můžete podívat na fotografie z naší cesty do těchto míst v roce 2017. Klikni na:  FOTO  
 
V případě dalších dotazů obraťte se na níže uvedenou E-mailovou adresu nebo telefon +420 604 528 437. 
Pořadatel srazu, ani provozovatel campingu nezodpovídá za škodu na majetku a zdraví účastníků. Z vlastní zkušenosti doporučuji 
uzavřít dostatečné cestovní pojištění pro všechny zúčastněné osoby. Nikdy nevíte, co se může stát. 
 
Těším se na shledanou s Vámi pod alpskými vrcholky ve Sportcampu Woferlgut. 

 
Ing.Václav Hronek     
Camping Club Rožnov p.R. 
Tel:+420 604 528 437 
E-Mail: vasek1353@seznam.cz 
 

P.S.: Pokud nechcete, abych Vám příště posílal pozvánky na karavanistické srazy, které pořádám, pošlete mi zprávu na adresu campingclubroznov@seznam.cz, 
abychom Vás vyřadili z naší databáze. 

https://www.rakousko-online.cz/files/editor/file/prospekty-mapy/Salcbursko/SL_Card_Broschuere_2017.pdf
http://www.salzburgerland.com/cs/zell-am-see-kaprun/
https://campingclubroznov.rajce.idnes.cz/1706_Rakouskem_s_karavanem_od_severu_k_jihu/
tel:+420
mailto:vasek1353@seznam.cz
mailto:campingclubroznov@seznam.cz

